Skvelá voľba
TIENS Hyper-H Dúšok zdravia

Popis produktu
TIENS Hyper-H Dúšok zdravia je vybavený
mikropočítačom s inteligentným MCU
kontrolným čipom a produkuje vodu
obohatenú o ióny vodíka. Pitím vody z
TIENS Hyper-H Dúška zdravia poskytujete
svojmu telu vodík, ktorý rýchlejšie obieha v
organizme, reaguje s voľnými radikálmi
kyslíka a neutralizuje ich.

Polyméry

Vodík

Elektrolytická mriežka
potiahnutá titánom a platinou

Vlastnosti produktu
Elektrolytická mriežka
potiahnutá titánom a platinou:
obsah elektrolytického vodíka
dosiahne za 10 minút vyše 600
ppb;
Bezpečný

Materiál potravinárskej kvality
(polykarbonát) – bezpečný na
používanie;
Poistný tlakový ventil
automaticky vypustí plyn,
akonáhle tlak ventilu vrchnáka
dosiahne hodnotu 1,5N.

Malý, ľahký a prenosný;
Lítiová batéria z odolného
polyméru a praktické USB
nabíjanie.

Praktický

Prístroj má počas
elektrolytického procesu výroby
vodíkovej vody elegantné
podsvietenie v rôznych
meniacich sa farbách.

Štýlový

Inteligentný

Riadený inteligentným
mikročipom: automaticky
vyhodnocuje, či objem a kvalita
použitej vody sú vhodné na
prípravu vody obohatenej
vodíkom.

Certifikáty a ocenenia produktu

EU Certifikát
bezpečnosti: CE

EU Certifikát
bezpečnosti: ROHS

Voľné radikály
Vďaka vplyvu slnečného žiarenia,
znečisteného ovzdušia, fajčenia a
pesticídov môže ľudské telo produkovať
nadbytok voľných radikálov, čo vedie k
starnutiu organizmu.
Nikotín
Elektromagnetické
žiarenie

Pesticídy

Voľné
radikály

Dezinfekčné
prostriedky

Znečistené
ovzdušie
Ultrafialové lúče

Vodík – bezpečný antioxidant
1. Vynikajúca priepustnosť
Molekula vodíka je malá, má veľkosť len
1/100,000-1/150,000 veľkosti priemernej
ľudskej bunky. Je elektricky neutrálna so
silnou difúznou kapacitou. Ľahko preniká
cez biologické membrány, a tak sa rýchlo
dostáva do celého tela, preniká do buniek
vrátane troch hlavných bariér
(mechanických, chemických a biologických)
a zablokovaných krvných ciev ľudského tela
a tu uplatňuje svoje antioxidačné
schopnosti.

2. Bezpečnosť a spoľahlivosť
Vodík, s vodou ako nosným médiom,
dokáže po jej vypití cirkulovať krvou v celom
tele a reakciou s voľnými radikálmi kyslíka
tvoriť vodu, následne sa vylúči z tela vo
forme moču a tak bezpečne vyplaví toxíny.

3. Silné antioxidačné schopnosti
Oxidačno-redukčný potenciál vodíka
dosahuje -300 až -500 mV. Ak „0 “ je
stredná hodnota, čím vyššia je negatívna
hodnota, tým silnejšia je antioxidačná
kapacita. Okrem toho, antioxidačná
kapacita vodíka je lepšia ako pri iných
všeobecne známych antioxidantoch,
napríklad pri vitamíne A,C a E a zelenom
čaji.

Účinky vodíka
1. Starostlivosť o pleť a jej udržiavanie
v dobrom stave
Aktívny kyslík spôsobuje vznik tmavých
škvŕn a vrások. Kombináciou vodíka a
aktívneho kyslíka sa vytvára voda, ktorá
pomáha pri zosvetlení škvŕn pleti, zlepšuje
tón pleti a hydratuje pleťové bunky.

2. Očista a vyrovnávanie
pH organizmu
Ako dôsledok nezdravej stravy,
nedostatočného cvičenia a zlých návykov je
hodnota pH telesných tekutín u mnohých
ľudí kyslá, čo spôsobuje generovanie
veľkého množstva voľných radikálov a
odráža sa na ich zdraví. Vodík pomáha
odstrániť voľné radikály a regulovať pH
ľudskej telesnej tekutiny.

3. Pomoc pri udržiavaní hmotnosti
a zlepšení cirkulácie krvi
Metabolizmus v ľudskom tele je závislý od
vody, ktorá tvorí približne 60 -70%
dospelého tela. Pitie vody zlepšuje
peristaltiku čriev, prináša pocit plnosti a tak
redukuje nadbytočný príjem kalórií. Okrem
toho je vodík schopný odstrániť radikály
peroxidu z krvi a zlepšiť tak cirkuláciu krvi.

4. Metabolizmus pečene
Po vypití alkoholu sa úroveň škodlivých
voľných radikálov zvýši. Vodík, naopak, je
schopný chrániť pečeň tým, že štiepi etanol
a peroxidy na vodu a kyselinu octovú,
vďaka čomu zmierňuje poškodenie tkaniva
pečene.

5. Zlepšenie prirodzenej
obranyschopnosti organizmu
Pitie vody obohatenej o vodík priaznivo
ovplyvňuje prirodzené obranné mechanizmy
a pomáha pri problémoch s prekyslením
tela. Články z rôznych výskumov uvádzajú,
že vodík má pozitívny vplyv na našu
celkovú pohodu a podporuje prirodzené
obranné mechanizmy nášho organizmu.

Viac informácií:
TIENS SLOVAKIA, s.r.o.
Mierová 85
821 05 Bratislava
Slovakia
www.tienssk.sk

